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खूऩ ऩूली  बायतात,  कृष्ण  नालाच्मा एका छोट्मा 
भुरारा  आऩल्मा दयलाज्मात एक लाघाचं पऩल्रू 
मभऱारं. त्माने त्मारा आऩल्मा घयात ऩाऱरं, आणण 

भग दोघं ऩक्के मभत्र झारे.  

ऩण नंतय याणी एक सुंदय लाघीण झारी. जी 
स्लातंत्र्मासाठी अस्लस्थ होती हे भाहहत असूनही की 

ऩाऱील प्राणी आता तो ठेलू ळकत नाही कृष्ण 
,याणीरा भहाराच्मा फागेत घेलून गेरा. तयीऩण 

लाघीण आऩल्मा भुक्ततसेाठी फैचने होती. एक हदलस 
काहीतयी अनऩेक्षऺत घडरं – आणण याणी ळेलटी 

जंगरची याणी झारी. 

 खूऩ ऩूली बायतात कृष्ण नालाचा एक छोटा 
भुरगा याहत होता.  

तो आऩल्मा आईलडडर आणण काही नोकयांफयोफय 
एका भोठ्मा जुन्मा घयात याहत होता.घयाच ेनाल 
"जेंटर हाउस“ होत.ं आणण त ेएका नदीच्मा ककनायी, 
उंचालय एका डोंगयालय एकच होत.ं 



"जेंटर हाउस" च्मा चायी फाजूरा गलत,एका गारीच्मासायखे 
ऩसयरेरे होत.े इथं कृष्ण आऩल्मा इतय मभत्रांफयोफय खेऱत 
असे.  छोटे-छोटे जील-जंतु  "जेंटर हाउस“च्मा  आसऩास आऩरे 
घय फनलत असत.   

कृष्णारा मबतीदामक,काटेयी अऱी, भखभरी  गुणगुणणायी 
भधभाळी खूऩ आलडत. ऩण कोणत्माही गोष्टी ऩेऺा त्मारा 
जंगरातरा खऱ्मा प्राण्मारा आऩरा मभत्र फनलामच ेहोत.े  

उन्हाळ्मात सकाऱच्मा लेऱी जेव्हा सूमय जंगरात 
सोन्माच्मा कानातल्मा सायखा रटकत असे, तवे्हा कृष्ण 
जंगरी आणण भुक्त कपयणाऱ्मा प्राण्मांचा आलाज ऐकत 
असे.आणण जेव्हा सूमय आकाळात उंच असे तवे्हा कृष्ण 
ऩहाडालरून उतरून जंगरात जामरा आणण मभत्र ळोधण्माची 
मोजना आखत असे.  

ऩण ततथं जाण्मासाठी कृष्णारा नेहभी आऩरे  लडीर,आई 
आणण जेंटर हाउसच्मा नोकयांची ऩयलानगी घ्माली रागत असे.  

“थांफ,“ त्माची आई म्हणत असे. “थांफ” त्माच ेलडीर 
म्हणत असत. “थांफ” जेंटर हाउसच ेनोकय म्हणत. 

“जोऩमतं तू भोठा होत नाहीस तोऩमतं तुरा लाट फघाली 
रागेर.” 



ऩण आता तो लाटू फघून-फघून थकरा होता.म्हणून तो 
सूमय अस्तारा गेल्मानंतय रगेचच जेंटर हाउस भध्मे झोऩामरा 
गेरा. 

यात्री कृष्णारा जाग आरी. भग तो णखडकीजलऱ गेरा. 
ततथं अंधायात त्मारा एक म्हाताया संन्मासी हदसरा, 
ज्माच्माजलऱ एक छोटंसं गाठोड ंहोतं. जेंटर हाउसच्मा 
दयलाज्माकड ेमेणाया तो संन्मासी थकरेरा आणण धुऱीने 
भाखरेरा लाटत होता.  

त्माने घंटा लाजलरी नाही, तो एक ळब्द फोररा नाही. 
त्माने गाठोड ंदयलाज्माजलऱ ठेलरं आणण भग अंधायात तो 
गामफ झारा.  

हदव्माच्मा प्रकाळात कृष्णारा गाठोड्मात 
काही हरतांना हदसरं. त्मारा धुऱीने बयरेल्मा 
चादयीतून कोणाचं तयी पुसपुस ऐकू आरी.  



 रगेचच कृष्ण जेंटर हाउसभध्मे ऩऱत गेरा आणण त्माने 
आऩल्मा आई-लडीर आणण नोकयांना उठलरं. भें 

“रलकय मा आणण फघा की तो साधू दयलाज्माच्मा 
ऩामऱ्मांलय काहीतयी ठेलून गेरा आहे,” त्माने त्मांना पलनंती 
केरी की, “कृऩमा रलकय मा.” 

रगेचच यात्रीच ेहदले रालरे गेरे. जेंटर हाउसच्मा आतरा 
प्रकाळ ऩामऱ्मालय ठेलरेल्मा गाठोडमालय ऩडरा.   

कृष्ण  लाकरा आणण त्माने धुऱीने बयरेरे गाठोड े
उघडरे.त्मात लाघाच ेएक छोटं पऩल्रू होतं आणण त े
ओयडण्माचा प्रमत्न कयत होतं. 

“त ेएक खूऩ छोटं पऩल्रू आहे,” कृष्णच्मा आईने 
सभजालरं. “त्माच ेडोऱे अजूनही फंद आहे आणण त्माच्मा 
चहेऱ्मालय अजूनही खूऩ सुयकुत्मा आहेत.” 

“भी मारा ठेलून घेलू ळकतो का?” कृष्णने पलनंती केरी. 
“हो,” त्माची आई म्हणारी. “हो,“ लडीर म्हणारे.  
“हो" जेंटर हाउसच ेनोकय म्हणारे.  
“तू मारा तोऩमतं ठेलू ळकतो जोऩमतं तो भोठा होत 

नाही.” 



लाघाच्मा पऩल्राच ेजीलन जेंटर हाउसभध्मे खुळीच े
आणण आवचमायने बयरेरे होत.े हऱूहऱू त ेभोठं-भोठं 
होत होतं. कृष्णच ेजीलन सुद्धा आनंद आणण आवचमायने 
बयरेरे होत.ेयोजचा हदलस त्माच्मासाठी काहीतयी 
नलीन घेलून मेत होता. काहीतयी अद्भतु. 

एक हदलस छोट्मा लाघाच ेडोऱे ऩूणय उघडरे. 
लाघाच्मा पऩल्राने प्रथभच कृष्ण आणण जेटर 
हाउसच ेऩडदे आणण गामरच्मानी बयरेरी दतुनमा 
फतघतरी. ततथरी दतुनमा लस्तंूनी बयरेरी होती.. 



त्मा हदलळी सकाऱी कृष्ण, लाघाच्मा पऩल्रारा फाग दाखलण्मासाठी 
घेलून गेरा. गयभ हलेभधून भातीचा गोड सुंगंध मेत होता.  

छोट्मा पऩल्रासाठी त ेएक अजफ दृवम होते, अजफ गंध 
होता.आणण कृष्ण सुद्धा त्माच्मासाठी काहीसा अजफ होता. एक साधू 
तरालातल्मा ऩाण्मातून काहीतयी गोऱा कयत होता.. 

साधु भंहदयाकड ेजात होता आणण लाहण्मासाठी कभऱाची पुरं 
त्मारा हली होती. त्माने आऩरी काठी जमभनीलय ठेलरी आणण भग 
तो लाघाच्मा पऩल्राच ेडोकं कुयलाऱण्मासाठी खारी लाकरा.  

“फघ, ती ककती सुंदय आहे,” तो हऱू आलाजात कुजफुजरा. “ओह, 
खूऩ सुंदय, भाझी जंगराची याणी!” 

भग त्माने कृष्णकड ेफतघतरे आणण म्हटरे, “ 
ततरा याणी म्हटरं जाईर, याणी.  
आणण ती जंगराची याणी होईर.” 



रांफलय भंहदयाची घंटा लाजत होती.अचानक 
हलेत एक अजफ संगीत ऐकू मेलू 
रागरे.जंगरातरे ऩऺी गाऊ रागरे, भधभावमा 
गुणगुणू रागल्मा. 

उंच झाडांलरून गयभ हला लाहत होती आणण 
त्मातून साधूचा कोभर आलाज घुभत होता. 

“ती जंगराची याणी होईर.” 



ऩालसाच्मा मा भोठ्मा हदलसाच्मा काऱात, 
याणी आणण कृष्ण एकभेकांच्मा फयोफय घयात याहत 
होत.े त ेनयभ गामरच्मालय चारामरा मळकरे.त े
ऩडद्माच्मा भागे रऩाछऩी खेऱत असत, आणण 
जेंटर हाउसच्मा  फनालटी जंगरात एक-दसुऱ्माचा 
ऩाठराग कयत असत.  

कधी याणी, येळभी उवमांलय आऩरे ऩंजे ऩसयत 
असे. कधी-कधी ती गुयगुये आणण तवे्हा जेंटर हाउस 
भध्मे जंगरातरे आलाज घुभत असत.आणण कधी 
कधी ती खारी जंगर फघण्मासाठी णखडकीतून उडी 
भये.ततने ऩालसात संऩूणय फागेचा आनंद घेतरा.भें 

उन्हाऱा संऩरा आणण 
गयभ,उन्हाच्मा हदलसानंतय 

ऩालसाऱा आरा. जंगरी हलेने 
भाती चायी फाजूरा उडलरी आणण 
सगळ्मा जीपलत लस्तंूना आऩल्मा 

रऩेटून घेतर.ं.. 



एका सकाऱी, जेव्हा  कृष्ण आणण याणी एकभेकांफयोफय अंथरुणात 
झोऩरे होते. सूमायची ककयणं णखडक्मांभधून डोकालत हटी.फाहेय कफुतयं घु- 
घुय कयत होती.भाळ्माच्मा कात्रीचा झाड ंकाऩतांनाचा आलाज मेत होता.   

उंच उंच झाडांभधून हऱू-हऱू हला लाहत होती आणण ऩाऊस गामफ 
झारा होता. आणण ऩयत एकदा हला उन्हाने चभकामरा रागरी.जसे 
कृष्ण आणण याणी मांना जाग आरी आणण त्मांनी सूमायकड ेफतघतरं, ते 
फयोफयच फाहेय ऩऱारे. त्मांनी जेंटर हाउस  जलऱून जाणाऱ्मा ळश्क्तळारी 
नदीकड ेफतघतरं. 

 आणण भग खारी जंगरातून आलाज आरा.खऱाऱणाऱ्मा नदीचा 
आलाज जफयदस्त होता. जंगरातरे हे आलाज त्मारा फोरालत होते का?  

याणीने ते आलाज ऐकरे आणण ते रऺऩूलयक ऐकण्मासाठी उबी 
याहहरी.भग ती ऩहाडालरून  उंच जेंटर हाउसऩमतं मेणाऱ्मा आलाजांना ती 
उत्तय देलू रागरी.  

कृष्णरा आवचमय लाटरं. त्माच्मा आईने पलचाय 
केरा, त्माच्मा लडडरांनी पलचाय केरा.नोकयांना सुद्धा 
खूऩ आवचमय लाटरं. याणीची जंगरात ऩयत जाण्माची 
लेऱ झारी होती का?  



 काऱ ऩुढे जात होता.एक हदलस ऩाऊसात कृष्ण 
दयलाज्मासभोय याणी फयोफय खेऱत होता. गामीच ेदधू 
काढण्माची लेऱ होती. गोधूमर का सभम था. प्रलेळद्लाया 
लय यॉकेरचा हदला ऩेटलरेरा नव्हता.ऩूणय फागेत भात्र 
काजले चभचभत होत,ेतलेढ्मात ततथं तोच साधू प्रकट 
झारा. त्माच्माजलऱ आऩरी काठी आणण काही पुरं 
होती. तो  जेंटर हाउसकड ेमेत होता श्जथं कृष्ण  आणण  
याणी खेऱत होत.े  

“याणी आता खूऩ भोठी होत आहे,” साधू म्हणारा. 
“हे घय आता ततच्मासाठी छोटे आहे. आता ततरा त्मा 
भहारात जाऊन याहामरा हलं, श्जथून नदी लाहत जात.े “ 

 भग अंधाय झारा आणण संन्मासी तनघून गेरा 
आणण कृष्ण दयलाज्मातच फसरा आणण उदास होत 
याणीकड ेफघू रागरा. याणीने गुयगुय केरी नाही की 
उड्मा भायल्मा नाही. त ेगुऩचूऩ दयलाज्मातच 
झोऩरी आणण कृष्ण ततच्मा फाजूरा फसरा.तो ततरा 
जलऱ घेण्मासाठी खारी लाकरा आणण त्माने ततच े
गार कुयलाऱरे.  

थोड्मालेऱाने कृष्णच ेआईलडीर आणण जेंटर 
हाउसच ेनोकय याणीरा नदीच्मा ककनायी असणाऱ्मा 
याजाच्मा भहारात घेलून गेरे. तो फागेने लेढरेरा 
एक छानसा भहार होता. ततथल्मा फागा भोठ्मा रंुद 
जंगरा सायख्मा होत्मा.  



कृष्णने याजाचा भहार आणण चायीफाजुरा 
पुररेल्मा फागेच्मा फाफत ककतीतयी गोष्टी ऐकल्मा 
होत्मा. त्माने ऐकरं होतं की याजारा आऩल्मा 
घयातल्मा जंगरात याहण्मासाठी एक भोठं जंगरी 
जानलय हलं होतं.   

आणण भग याणी नदीच्मा ककनायी याजाच्मा 
भहारात याहण्मासाठी गेरी. इथं ती यडत आणण ओयडत 
होती,जळी ती नदीच्मा ककनाऱ्माच्मा खऱ्मा जंगरात 
याहत होती. इथं ती घयाच्मा मबतंी आणण 
गामरच्माऩासून भुक्त दतुनमेत स्लतःची काऱजी कळी 
घ्मामची हे ही ती मळकरी.  



हदलसानंतय हदलस जात होत.े खूऩ गयभ होत होत.े तवे्हा 
आकाळात ढग हदसू रागरे. ऩण एक हदलस हला जोयात लाहू 
रागरी.त्माभुऱे गलतात एक पुसपुस ऐकू आरी आणण त्माभुऱे 
धुऱीच्मा छोट्मा-छोट्मा कणांनी जेंटर हाउसच्मा चायी फाजूरा 
चकया भायल्मा.  

त्मा यात्री आकाळात काऱे ढग जभा झारे.भग पलजा 
चभकल्मा आणण ततने जोयात मेणाऱ्मा ऩालसारा आव्हान हदरे. 

 आता गयभी संऩरी होती. ऩयत जंगरी हला सुरु झारी 
होती, आणण जेंटर हाउसच्मा चायी फाजूरा गडगडाट 
झारा.आकाळात लीज चभकरी आणण भग ऩालसाच ेथेंफ ऩडू 
रागरे.इतक्मा जोयात, एलढ्मा रांफ धाया ऩहहरे कधी ऩडल्मा 
नव्हत्मा.  

ककतीतयी हदलस कृष्ण जेंटर हाउसच्मा आतच, श्जथं सगऱं 
काही ळांत आणण एकाकी होतं. कधी-कधी तो आऩरी फासयी 
लाजलत असे. कधीकधी तो हला आणण ऩालसाचा आलाज ऐकत 
असे.  

ऩण जेव्हा ऩाऊसात मबजणाये जंगर तो फघे तवे्हा त्मारा  
याणीच्मा फाफत आवचमय लाटे. तो ततच्माफद्दर, भहाराच्मा 
फागेफद्दर पलचाय कयत असे. श्जथून एक प्रचंड नदी लाहत होती. 



 भग  एक हदलस सकाऱ होण्माच्मा आधी अंधायात,लादऱ 
थांफरं.ऩाऊस थांफरा आणण हला ळांत झारी. उन्हाच्मा 
हदलसांची आठलण देण्मासाठी केलऱ हऱूलाय,कोभर लाऱ्माची 
झुऱूक लाहत होती.  

जेव्हा  कृष्ण त्मा सकाऱी उठरा तवे्हा आकाळात सूमय 
चभकत होता आणण ळांत हलेत ऩाण्माचा आलाज जोयात मेत 
होता.  

ऩालसाच्मा ऩाण्माने बयरेल्मा फागेत कृष्ण  गुऩचूऩ उबा 
होता. जंगरी, लादऱाच्मा बूभीलय आता एक भोठी ळांतता 
ऩसयरी होती.गलत हलेत डोरत होत ेआणण आकाळ स्लच्छ 
होत.े 

ऩण जेव्हा कृष्णने खारी जंगराकड ेफतघतरे. तय ततथं ऩूय 
आरेरी नदी लेगाने लाहत होती.  



नदी  लेगाने खऱाऱत होती.त्माने एलढा ऩूय कधी 
आधी ऩहहरा नव्हता. ती जंगरातून मेलून आकाळाच्मा 
क्षऺततजाऩमतं रांफ चांदण्मासायखी ऩसयरी होती.नदीच्मा 
ककनाऱ्मालयच ेसगऱी झाड ंऩाण्मात लाकरे होत.े 
चक्राकाय राटांसहहत खूऩ सायी कभऱाची पुरं 
ऩाण्माच्मा बोलऱ्मात तयंगत होते.तवे्हा कृष्णने नदी 
भध्मे याणीरा फतघतरं..  

त्माचं ह्र्दम एक ऺण थांफरं आणण तो ओयडरा, 
“याणी!याणी!” नदीच्मा गजेनेऩुढे त्माचा आलाज  म्हणजे 
एक ऺीण हाक होती. 

याणी ऩाण्मात आऩरं डोकं लय करून कभऱाच्मा 
पुरांभधून ऩोहत होती. सूमायच्मा प्रकाळात कृष्णने ततचा 
चांगरा चहेया फतघतरा. याणीची नजय ऩहाडालयच्मा उंच 
जेंटर हाउसलय होती.  

फागेत एकटा कृष्ण उबा असल्माच ेततने ऩाहहरे 
आणण पलचाय केरा. 

कृष्णने पलचाय केरा, “याणी ऩुयाच्मा ऩाण्माफयोफय, 
भहाराच्मा मबतंीभधून जंगराच्मा खऱाऱत्मा नदीत 
आरी असेर.”  



याणी, कभऱांच्मा पुरांफयोफय ऩोहत याहहरी. 
ततने  जेंटर हाउस ऩाय केरे आणण ततने 

जंगराच्मा हहयव्मागाय दतुनमेत प्रलेळ केरा, 
जळी याणी ततथून गेरी, त्माआधी गयभ हलेत 

एक प्रततध्लनी ऐकू आरा. 
 

“फघा,ती ककती सुंदय आहे, 
खूऩ सुंदय आहे! 

भाझी जंगराची याणी!” 


